
Назва дисципліни Сучасні напрями досліджень особистості в зарубіжній 

психології 

Рекомендується для галузі знань 

(спеціальності, освітньої програми) 

053 Психологія 

Кафедра загальної психології та патопсихології 

П.І.Б. Н П П (за можливості) проф. Аршава І.Ф. 

Рівень ВО за третім (освітньо-науковим) рівнем 

Курс (на якому буде викладатись) 1-2 курс 

Мова викладання українська 

Пререквізити (передумови вивчення дисципліни) Знання, вміння, компетенції, що одержані при вивченні 

нормативних дисциплін в процесі здобування другого 

(магістерського) рівня. 

Що буде вивчатися Підходи до дослідження особистості в залежності від 

методологічної парадигми. Сучасні проблеми зарубіжної 

психології. Розкриття пояснювальної і прогностичної функцій 

сучасних теорій особистості в зарубіжній психології. 

Методичний інструментарій дослідження людини як цілісної 

індивідуальності. Основні підходи експериментальних 

досліджень особистості в зарубіжній психології. 

Чому це цікаво/треба вивчати Оволодіння знаннями з психології особистості; формування 

уявлення щодо сучасних проблем як теоретичних, так і 

прикладних аспектів досліджень особистості в зарубіжній 

психології; розширення і поглиблення знань методологічних 

основ і методичного інструментарію дослідження особистості 

та її індивідуальних особливостей, станів, психічних процесів 

тощо. 

Чому можна навчитися (результати навчання) Знати: основні категорії та поняття психології особистості в 

контексті новітніх досліджень; основні зарубіжні досягнення в 

сфері експериментальних досліджень особистості; основні 

персонологічні концепції, методи діагностики і консультування, 

напрямки розвитку особистості в сучасній зарубіжній 

психології; рушійні сили і умови, джерела і закономірності, 

норми і відхилення розвитку особистості; індивідуальні 

властивості людини і їх роль у розвитку особистості. 

Уміти: орієнтуватись в основних концепціях та дослідницьких 

парадигмах зарубіжної психології особистості; застосовувати 

знання сучасних теорій до аналізу соціально-значущих проблем 

й поведінкових проявів особистості в аспекті побудови нею 

відносин, професійного становлення, проживання складних 

життєвих ситуацій; застосовувати знання психології 

особистості в дослідній і практичній роботі майбутнього 

науковця; використовувати основні теоретичні положення 

психології особистості, її методи при здійсненні аналізу і 

розв'язанні дослідницьких завдань; самостійно здійснювати 

науково-дослідну діяльність в галузі дослідження особистості. 

Як можна користуватися набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Реалізувати психологічні компетенції в майбутній науковій та 

дослідницькій діяльності. 

Інформаційне забезпечення Підручник, навчальні посібники, електронні та відео ресурси, 

зарубіжні інформаційні наукові платформи. 

Види навчальних занять (лекції, практичні, 

семінарські, лабораторні заняття тощо) 

лекції, семінарські заняття 

Вид семестрового контролю диф.залік 

Максимальна кількість здобувачів 60 

Мінімальна кількість здобувачів (для мовних та 

творчих дисциплін) 

 

 


